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حقوق  عملي نگرشي نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه اماميه و رويه
  موضوعه ايران

  ∗∗، مصطفي مظفري∗عباس كريمي
  

گروهي مرد بودن را از شرايط : در حقوق اسالم و ايران در خصوص قضاوت زنان دو ديدگاه وجود دارد :چكيده
 قاضي شوند، گروه ديگر نيز معتقدند كه مرد بودن از شرايط قاضي توانندقاضي بر شمرده و معتقدند زنان نمي

توانند در صورت احراز شرايط قضاوت به باشد و هر دو مينبوده و در اين خصوص تفاوتي بين زن و مرد نمي
  .اين سمت گمارده شوند

 دو ديدگاه آثار كامالًدر اين نوشتار به دليل اهميت موضوع به ويژه با توجه به اين كه پذيرش هر يك از اين 
  .پردازيم به بررسي دقيق داليل و مستندات هر دو گروه مي،شتامتفاوتي بر جامعه خواهد گذ

 گونه كه مدعي آن هستند آيد كه داليل استنادي گروه اول آناز مجموع مباحث و استدالالت چنين بر مي
ن را رد نمود، بنابراين پذيرش اين ديدگاه كه زنان توان داليل آناتواند مثبت منع زنان از قضاوت باشد و مينمي

  . رسد صحيح به نظر مي؛توانند قاضي شوندنيز مانند مردان مي
 بر ضرورت استفاده از قضات ، از جمله اليحه حمايت خانواده،لوايح جديدي كه توسط قوه قضائيه تهيه شدهدر 

  . استت تسهيل حضور زنان در مسند قضاوت كيد گرديده كه گامي اساسي در جهأزن در محاكم خانواده ت
  .زنان، دادرسي، واليت، قيمومت، اجماعقضاوت  :  كليديهايهواژ

  
  مقدمه

قضاوت در حقوق اسالم از جايگاه خاص و ممتازي برخوردار است و به همين دليل در كتب مختلف فقهي 
توانند در  كه تنها مردان ميندهستمشهور فقها بر اين عقيده  . خاصي به آن اختصاص داده شده استفصل

  .توانند قاضي شوند در مقابل گروهي نيز معتقدند كه زنان هم مي؛منصب قضا قرار گيرند
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شود اين است كه آيا مرد به واسطه مرد بودن داراي يك سري امتيـازاتي اسـت                ال اساسي كه مطرح مي    ؤس
بـه عبـارت ديگـر آيـا زن و مـرد از حقـوق                يـر؟ باشد يا خ  كه زن به واسطه زن بودن محروم از آن امتيازات مي          

ديدگاه اول كه به       ؛ديا خير؟ در مورد تساوي زن و مرد دو ديدگاه كامالً متضاد وجود دار             هستند  مساوي برخوردار   
» زن بـودن  «نگرد و ديدگاهي كه زن را بـه دليـل            با مرد مي    )نه مشابه (زن به عنوان يك انسان برابر و مساوي         

  .دشمرجنس دوم مي
يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكـم        «دهد،    ديدگاه نخست اساس را بر نگرش قرآن نسبت به زن قرار مي           

،  اي مردم بترسيد از پروردگارتان      .) 1آيه:نساء( و نساء      و خلق منها زوجها و بث منهما رجاالً كثيراً         ةمن نفس واحد  
  ». مردان و زنان بسيار پديد آورد  ،ر او را و از آن دوهمسآن كه شما را از يك تن بيافريد و از آن يك تن 

بر طبق آيه فوق زن و مرد در اصل خلقت و زير بناي آفرينش مساوي هستند و چنين نيـست كـه يكـي را                  
 اسـت گونه كه در قرآن آمده معيار برتري افراد در تقـوي  از سوي ديگر آن   . در خلقت بر ديگري برتري داده باشد      

  .هانه در جنسيت آن
 داستان حضرت مريم را بيان نمـوده و گـاهي     عالوه بر اينها، خداوند در قرآن براي شناساندن شخصيت زن،         

و گاهي نبوغ و بلوغ و توانمندي در مـديريت و           ) 7آيه:قصص(ستايدمادر موسي را به شكيبايي و وحي و الهام مي         
 مردان بدانند كه زنان نيـز در همـه امـور            تا)24و46آيه:نمل(كندسياست و گذشت بلقيس را به مردان گوشزد مي        

  . توانند وارد شونداجتماعي و سياسي مي
بر اساس اين ديـدگاه، زن بـه دليـل     .نگرنددر مقابل گروهي ديگر به زن با كاركردهاي خاص جنسيتي  مي          

ر جامعـه   هاي اجتمـاعي و حـضور د      بر عهده دارد كه با فعاليت     .... زن بودن وظايفي چون مادري و همسرداري و       
  .تعارض دارد

له قضاوت زنان مبتني بر يكسري آيـات و روايـات و نظـرات فقهـاي متقـدم و       ئاظهار نظر و قضاوت در مس     
، ليكن بـه لحـاظ سـابقه    )مبحث دوم( باشد؛ گرچه ادله و رويه عملي داللت بر جواز قضاوت زنان دارند          متأخر مي 

به منع قضاوت زنان پرداخته و به نقـد وبررسـي آنهـا خـواهيم               ديرينه مخالفت با قضاوت زنان، ابتدا به ادله ناظر          
  ). مبحث اول(نشست
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  مبحث اول
   قضاوت زنان و نقد آنهاادله ناظر به منع

  
   ادله نقلي -بند اول

   آيات-  الف
قضاي زن جـايز نيـست بـه آيـاتي چنـد از قـرآن                برخي از فقها در مقام اثبات اينكه قاضي بايد مرد باشد و           

  :پردازيماند كه با هم به بررسي اين آيات ميتهتمسك جس
علـي بعـض و بمـا انفقـوا مـن            اهللا بعـضهم     مون علي النساء بما فـضلّ     الرجال قوا « سوره نساء      34 آيه   -1
مردان را تسلط بر زنان است به واسطه امتيازي كه خداوند بـه بعـضي از ايـشان نـسبت بـه سـايرين                        (» اموالهم
  . )كه دادن نفقه از اموال مردان استكرده و به واسطه آن اعطاء
اين است كه مردان قيم زنان هستند       » ...  الرجال قوامون علي النساء   «معني    :گويدصاحب مجمع البيان مي   «

و در تدبير و تأديب و تعليم بر آنها تسلط دارند و اين به دوجهت يكي به خاطر بهره بيشتري كه مـردان از حيـث           
ـ        علم و عقل و حسن رأي و ت        ه و نفقـه زنـان بـه دسـت مـردان      صميم دارند و ديگري به خاطر اينكه دادن مهري

  ).74و75: 1379الطبرسي،(».است
را به معناي قيم و صيغه مبالغه آن گرفته و منظور از فـضيلت              » قوام«عالمه طباطبايي نيز در تفسير الميزان       

 و در جـاي ديگـر       ستاها دانسته سختي ابله با و زيادتي مردان را زيادي نيروي تعقل و توان و طاقت بيشتر در مق             
 قيمومت مرد بر زن منحصر به زوجين و مختص بـه قيمومـت مـرد بـر زوجـه خـودش                      «: گويددر اين باره مي   

نيست، بلكه اين حكم براي قيمومت جنس مرد بر زن در جهات عمومي كه حيات هر دو گروه زن و مرد بـه آن                        
ن جهات عمومي اجتماعي مثل حكومت و قضاوت كه زنـدگي جامعـه بـر        بنابراي .شود وضع شده است   مي مربوط

عالمـه  (باشـد پـذير مـي    اداره آنها با نيروي تعقل كـه در مـردان بيـشتر از زنـان اسـت امكـان                   ،آنها مبتني است  
  ). 354: 1411طباطبايي،
 ثغـور واليـت     آيه در صـدد بيـان حـدود و        «  :گونه تفسيرها گفته است   اهللا موسوي بجنوردي در نقد اين     آيت

و در ايـن جهـت      يـست    ن  شـود، مردان بر زنان و نوع واليت ايشان و تكاليف و حقوقي كه از اين ناحيه ايجاد مي                
 و براي اثبات نوع تكليف و حقـوق ناشـي از ايـن               ... )به جز حق نفقه و وجوب اطاعت زن از شوهر         (ساكت است   

مؤيد اين سخن چنين است كـه       . باشدصريح ديگري مي   نياز به ادله روشن و       ،حكم وضعي به جز در مورد مذكور      
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اند كه تمامي مردان بـر      نگفته)  قوامون(هيچ يك از فقها به استناد عموميت حكم مورد بيان آيه و يا اطالق لفظ                
چه آنكه واليت آثـاري دارد  .گونه رابطه سببي و يا نسبي بين ايشان نباشد، واليت دارند     تمامي زنان ولو آنكه هيچ    

از سوي ديگر ادامه آيه به طـور واضـح     ). 387: 1381موسوي بجنوردي، (»رتب است ت آن تكاليف و حقوقي م     و بر 
نحوه بيان آيـه و  «نموده كه اهللا منتظري چنين بيانآيت.  درباره خانواده و زن و شوهر است      كند كه آن  داللت مي 

به خوبي بيانگر ايـن اسـت كـه موضـوع            ... بيان شده » ...النساء  الرجال قوامون علي  «: تاحكامي كه بعد از عبار    
 كريم در صدد بيان برتري مرد و حاكميـت        قرآن   ،سائل خانوادگي است و در اين مقام      مربوط به روابط زوجين و م     

مخصوصاً علت دومي كه در آيه براي قيمومت مرد بيان شـده يعنـي وظيفـه                . او بر زن در روابط اجتماعي نيست      
).  327: 1379مهرپـور، (ومت اجتمـاعي جـنس مـرد بـر زن در روابـط اجتمـاعي باشـد                تواند مبناي قيم  نمي انفاق

از ه اسـتناد آن بتـوان حكـم بـه عـدم جـو      بنابراين از آنجايي كه آيه فوق از آنچنان اطالقي برخوردار نيست كه ب 
 اسـتناد   به همين دليل اكثر فقهاي شيعه در مباحث مربوط به شرايط قـضاوت معمـوالً بـه آن                    قضاوت زنان داد،  

يد نظريه حرمت قضاي زن حتي به روايات ضعيف اشاره و يـا تأكيـد               يند و اين در حالي است كه براي تأ        نماينمي
  ).388: 1381موسوي بجنوردي،(».اندداشته

ذكر اين نكته الزم است كه بر فرض اين كه بپذيريم مردان در تمام مسائل خانوادگي و اجتماعي بـر زنـان                      
      مـورد مـسائل مربـوط بـه مـردان      اي كه بايد بگيريم بايد اين باشـد كـه زنـان در   ند نتيجهواليت و قيمومت دار 

چـون فقهـاي شـيعه      . زنان نبايد هيچ منعي داشته باشند     توانند قضاوت نمايند ولي در مورد مسائل مربوط به          نمي
ض مربوط نيز عكـس ايـن عقيـده         قيمومتي ندارند و در فر     اندكه زنان بر مردان هيچ واليت و      غالباً بر اين عقيده   

بنابراين نبايد به منع قضاوت زنـان در مـسائل مربـوط بـه زنـان                . يابدكه واليت زنان بر مردان است تحقق نمي       
 ،، واليت و قيمومت اسـت       )چه قضاوت مردان و چه قضاوت زنان      (به عالوه در اينكه آيا الزمه قضاوت        . حكم داد 

  . ال آن نيستخود بحث مفصلي دارد كه در اين جا مج
  »ةو أقمن الصلواالولي  ةالجاهليجن تبرّج و قرن في بيوتكن و ال تبرّ« :زاب سوره اح33 آيه -2
   ..)هايتان آرام گيريد و همانند دوران جاهليت خودآرايي نكنيددر خانه(

 اين آيه از زنان     اند در گروهي از فقها از اين آيه به عنوان دليلي براي منع قضاوت زنان استفاده نموده و گفته                
 حال اينكه تصدي امر قضاوت توسط زنان، مستلزم خروج آنان از خانـه اسـت                ،خواسته شده از خانه بيرون نيايند     

  .باشدنص آيه مخالف و مغاير مي كه اين با
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انـد بايـد    اهللا موسوي بجنوردي و بسياري ديگر از بزرگـان نظـر داده           طور كه آيت  در پاسخ به اين نظر همان     
يـا  « :فرمايـد كه آيـه قبـل از آن مـي    )389:همان(ط به زنان پيامبر است امر به ماندن در خانه مربو    -1  :ه  گفت ك 

حـق بيـرون       توان پذيرفت كـه زنـان مطلقـاً        نمي -2» قرن في بيوتكنّ  و   معروفا   و قلن قوالً   ... نساء النبي لستنّ  
توانند براي انجام واجباتي چون حـج و        مده زنان مي  گونه كه در متون فقهي ما آ      آمدن از خانه را ندارند زيرا همان      

براي توضيح مطلب فوق به ذكر نمونـه        . حتي بدون اذن شوهر از خانه خارج شوند و به انجام واجبات بپردازند            ... 
اي نزد  فرستاده  )س( زهرا    :آوردالدين موسوي دركتاب النص و االجتهاد چنين مي       مرحوم سيد شرف  «  :پردازيم  مي
  )ص(رسـول خـدا   : ابـوبكر در پاسـخ گفـت     را از ابـوبكر طلبيـد،  ) ص(نه كرد و ارث خود از پيامبر اكرم     ر روا ابوبك

  .)گـذاريم صـدقه اسـت   گذاريم، آنچه بـر جـاي مـي   ما ارث بر جاي نمي(تركناه صدقه   نورث ما  ال: فرموده است 
و در حالي كـه دنبالـه جامـه او بـر     برآشفت و خشمگين شد مقنعه بر سر كرد و جلباب بر تن پوشيد        ) س(فاطمه  

 نداشت در جمع گروهي از خـدمتگزاران   )ص( هيچ تفاوت با راه رفتن رسول خدا شد با حالتي كه   زمين كشيده مي  
برخي ديگـر بودكـه زهـرا        ابوبكر در جمع گروهي از مهاجران و انصار و        . و زنان خاندان به سوي ابوبكر روانه شد       

در قالـب  : اي گيـرا ايـراد كـرد     با سپاس و ستايش خداوند عزوجل آغازيد و خطبـه          آنگاه سخني را  ...  در آمد   )س(
براي اثبات ارث خود      )س(زهرا  ... ترين سخن مردمان را اندرز داد و ياد پيامبر را به تمامي دوباره زنده كرد                كامل

محمـدي  (» ... يرفتني   نپـذ   نـه  آياتي محكم به ميان آورد و چنان داليلي اقامه كرد كه نـه انكـار شـدني بـود و                   
درهمـان لحظـه ابـوبكر و          انجام داد جايز نبـود،    ) س(بنابراين اگر كاري كه حضرت زهرا       ) 9-10: 1386گيالني،

عالوه بر اين، سـخنان حـضرت       . كردند در حالي كه چنين امري اتفاق نيفتاد       اطرافيان وي به ايشان اعتراض مي     
اي بود كه طعم شيريني ظاهري يزيد       ا در جمع شاميان به گونه     عليه حكومت يزيد بعد از حادثه عاشور      ) س(زينب
لـذا  ). 256: 1375شـهيدي، (كندتر از شرنگ ساخت و به مردمان فهماند كه چه كسي بر آنان حكومت مي              را تلخ 
توان به استناد به آيه فوق كه فقط در مورد زنان پيامبر بوده است يك حكم عام و كلي داده و به استناد ايـن        نمي
  .كم زنان را از بسياري از حقوق اجتماعي محروم نمودح

  »ةجولهن مثْلُ الّذي عليهنَّ بالمعروف و للرّجال عليهن در« :  سوره بقره 228 آيه -3
كه شوهران را بر آنها حقوقي است لـيكن مـردان را بـر زنـان                و زنان را نيز حقوقي است بر شوهران چنان        ( 

   ).فزوني و برتري است 
دهنده برتري و امتياز مرد بر زن اسـت، اسـتفاده   اند با توجه به ظاهر اين آيه كه به نوعي نشان   ستهبرخي خوا 

  .انند منصب قضاوت را احراز نمايندتوكنند كه زنان نمي
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 منع قضاوت زنان بسيار ضعيف است زيرا اين آيه مربوط به طالق رجعـي اسـت و                  راياستدالل به اين آيه ب    
ر مقام بيان روابط زن و شـوهر  گرداند و در واقع اين آيه د    تواند زن مطلقه خود را باز      مي مفادش اين است كه مرد    

  ! تواند بر حرمت قضاوت زنان در محاكم قضايي داللت كند؟بنابراين اين آيه چگونه مي. است
   روايات-ب

ع قضاوت زنان نمايند    كه فقهاي شيعه و سني به آنها متمسك گرديده تا به استناد آنها حكم بر من                رواياتي را 
   :توان به سه دسته كلي تقسيم نمودرا مي
  از قضاوت مردان؛روايات دال بر جو) 1
   روايات دال بر عدم اهليت زنان جهت قضاوت؛ )2
  . روايات دال بر نقصان نيروي تدبير و منع مشورت با زنان )3
  

  مرداناز قضاوت روايات دال بر جو )1
. خديجه اسـت نمايند، روايت صحيح ابي مخالفين قضاوت زنان به آن استناد ميترين رواياتي كهيكي از مهم 

ولكن انظرو الي رجل مـنكم يعلـم شـيئا مـن قـضايانا               «  :نقل نموده است  )  ع(راوي اين روايت را از امام صادق        
  ).5: 1367 ،الحر العاملي(»فاجعلوه بينكم، فاني قد جعلته قاضيا

باشـد؛ زيـرا    صريح امام به لفظ رجل مبين اعتبار شرط رجولت در قاضي مـي            ت: و چنين استدالل شده كه      « 
به سخن  » .اند بنابراين أدله مطلق با اين روايت مقيد گرديده        .امام در صدد بيان قضاي مشروع و شرايط آن است         

خـي از   از آنجا كه تصدي قضا بدون اذن خدا و نبي و وصي او جايز نيست بر فرض آنكـه بپـذيريم كـه بر                          ديگر،
انـد بـا وجـود       جـايز دانـسته     )خواه قاضي زن باشد و خواه مـرد       ( قضا به عدل را به صورت مطلق         ،آيات و روايات  

موسـوي  ( ديگر جايي براي تمسك بـه اطـالق وجـود نـدارد             باشد  روايت مذكور كه به منزله قيد أدله مطلق مي        
  ).391-392: 1381بجنوردي، 

خديجـه كـه     ابـو  -1:  از جمله اينكـه      استداليل متعددي قابل رد شدن      استدالل و استناد به اين روايت به        
شيخ با صراحت   . مه حلي و ابن داود واقع شده است       عال  راوي اصلي اين حديث است مورد تضعيف شيخ طوسي،        

او را ضعيف دانسته، عالمه هم او را در قسمت دوم رجالش ذكر كرده و روايتش را مردود خوانده و ابن داود هـم                        
توان روي روايت كسي كه سه تن از بزرگان شيعه و رجاليون نامدار او را مورد                پس نمي   است،   را ضعيف دانسته   او

   بنابراين اين روايـت از لحـاظ سـندي بـسيار ضـعيف       ). 11:موسوي گرگاني (  حساب باز كرد      اند،تخظئه قرار داده  
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بارت به كار رفته به صورت لقب بوده است         كه در ع  » رجل«كلمه     بر فرض چشم پوشي از اشكال اول،       -2. است
 مفهـوم لقـب نـزد اكثـر       .لقب است » رجل«به عبارت ديگر لفظ     ) 252: 1382جناتي،(و لقب داراي مفهوم نيست    

توان گفـت كـه كلمـه       عالوه بر اين مي   ). 392: 1381موسوي بجنوردي،   (قريب به اتفاق اصوليين حجيت ندارد       
  .رودها نيز به كار مي شخصيت و شخصيترجل و رجال در زبان عربي به معناي

توان داد اين است كه ذكر عنوان رجل از باب غلبه است كـه بـه صـورت بـسيار                     احتمال ديگري كه مي    -3
ما احاديث و روايات زيادي داريم كه آنها در صدد بيان حكمي از احكـام               . استگسترده در احاديث و روايات رايج       

باشند ولي الفاظي چون كلمه رجـل در آنهـا بـه    نان مكلف به عمل به آنها مي      كه هم مردان و هم ز      هستندالهي  
از شـود، عـدم جـو     نهايت معنايي كه از اين قبيل روايات استفاده مي        « به قول مقدس اردبيلي      -4. كار رفته است  

بـر  گونه داللتـي    قضاي حكام جور و تجويز قضاي مردي است كه بر طبق احكام اهل بيت حكم نمايد ولي هيچ                 
انحصار قضا به مردان ندارد و به عبارت ديگر، اثبات اينكه بر اساس ظاهر روايات قضاي مرد جايز اسـت هرگـز                      
به معناي عدم جواز قضاي زن نيست و در لفظ روايت نهي از قضاي زن نشده و ظاهر عبارت نيز خالي از چنـين                        

  ).اد مقدس اردبيلي به نقل از كتاب شرح ارش392: 1381موسوي بجنوردي،( مفهومي است 
توان گفت كه كالم امام صادق در واقع ناظر بر اين بوده است كه مردم براي ترافـع بـه قـضات                      بنابراين مي 

       حكـم  ) ع(ه قـضاتي كـه بـر طبـق احكـام اهـل بيـت              فرمايند كه براي ترافع ب    ر رجوع ننمايند و سفارش مي     ئجا
  .ه بوده استنند رجوع نمايند و ذكر كلمه رجل از باب غلبكمي

  دال بر عدم اهليت زنان جهت قضاوتروايات ) 2
قيه است كه مرحوم شيخ صدوق آن را در كتاب من اليحضره الف           )  ع(المؤمنين علي  وصيت پيامبر به امير    -1

 مـريض و ال     ةو ال اذان و ال اقامه و ال عياد           ةع و ال جما   ةجمعليس علي النساء     ،يا علي «: آورده است كه فرمود   
 صـدوق،  شـيخ (»...   و ال استالم الحجـر و ال حلـق و ال تـولي القـضاء    ة جنازه و ال هروله بين الصفا و المرو      اتباع

، نـه تـشيع    اذان، نه اقامـه، نـه عيـادت بيمـار    ، نهاي علي، بر زن نه جمعه است، نه جماعت      : يعني). (1404:336
دار نـه قـضاوت را عهـده     ،ن مـوي سـر    بوسـيدن حجـر و نـه تراشـيد         نـه    ،هروله در سعي صفا و مروه     جنازه، نه   

  ...) شود، مي
 در وصـيت     )ص(نمايند و معتقدند كه پيامبر      ، زنان را از  قضاوت منع مي       وهي از فقها با استفاده جمله آخر      گر
 ممنوعيت قضاوت زنان را يادآوري نموده است و جمله اخير روايت را به اين صورت تفيـسر                )ع(به امام علي     خود

  .اندنموده
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ندارد، و در اسناد آن به   اين وصيت سند درستي-1: .مينكايراداتي كه به اين روايت وارد است را بررسي مي
و نقل كرده اسـت و      بن عمر   ترديد وجود دارد چرا كه شيخ صدوق آن را به اسناد خودش از حماد               )ص(نبي اكرم   

ست و از اين گذشته نه حمـادبن        جاهيل ا به تصريح مقدس اردبيلي، اسناد صدوق به حماد بن عمرو مشتمل بر م            
ن ضعيف و مهمـل اسـت        بنابراين، اين روايت آن چنا     ؛و معلوم است كيست و نه انس بن محمد و نه پدرش           عمر

اند كـه ضـعف   گروهي از فقها در پاسخ به اين ايراد عنوان كرده        ). 12: موسوي گرگاني ( اعتنا نيست  كه اصالً قابل  
به آن جبران شده است ولي در رابطه با استناد به ايـن روايـت چنـين شـدتي               سندي اين روايت با عمل اصحاب       

د به اين روايت فتـوايي داده   وجود ندارد و هيچ موردي ديده نشده كه فقيهي صرفاً به استنا   )عمل اصحاب به آن   (
ـ          بر فرض چشم پوشي از ايراد اول،       -2  ).394: 1381موسوي بجنوردي،   ( باشد ت ايـن   بايد گفت كه عـدم دالل

اين است كـه قـضاوت بـر    » ليس علي النساء   «روايت بر عدم جواز قضاوت زنان آشكار است زيرا معناي عبارت            
همـانطوري كـه حـضور زنـان در نمـاز جمعـه و                 ،نكه قضاوت آنها صحيح و نافذ نيـست       زنان واجب نيست نه اي    

. ت كه نماز آنهـا باطـل اسـت        توان گف جماعت واجب نيست لكن در صورت حضور در نماز جمعه و جماعت نمي            
بـه  » ... ليس علي   «به سخن ديگر لفظ     . توان زنان را از حق قضاوت منع نمود       بنابراين به استناد اين روايت نمي     

اي در روايت نيـست ضـمن آنكـه         اي در ميان باشد و چنين قرينه      باشد مگر آنكه قرينه   نمي» ... ال يجوز «معناي  
كه وجوب اين امور از زنان برداشته شده اسـت          ... مانند نماز جماعت و جمعه و       . حتي قرينه خالف نيز وجود دارد     

  ).394-395:همان(ولي انجام آنها توسط زنان جايز است 
 1417شـيخ طوسـي،  ( »ةألن يفلح قوم وليتهم امـر «   :كه فرموداست ) ص(حديثي از پيامبر   روايت ديگر، -2

  .انددخت در ايران فرمودهيدن پورانآن را در خصوص به قدرت رس)  ص(كه حضرت) 213:
سنن نسائي و مسند احمـد        كتب اهل سنت چون صحيح بخاري،       اين حديث در كتب فقهي ديگر مخصوصاً      

  ).333: 1379مهرپور، ( االثير نقل شده است و سنن ترمذي و نهايه ابن
   :زيـرا . رد استفاده قرار گيـرد تواند به عنوان يك دليل محكم براي منع زنان از قضاوت مو اين حديث نيز نمي   

باشـد و در هـيچ يـك از كتـب           اين روايت از احاديث عامه مي     «  اين روايت از نظر سند هيچ اعتباري ندارد،             -1
، بنابراين از لحاظ سند هيچ گونه اعتباري نـدارد و آن دسـته از فقهـا و يـا                    معتبر معروف حديثي شيعه نقل نشده     

، بـه  نكه راويان حديث عامي مـذهب باشـند    اند بدون ذكر سند يا تصريح به اي       دهمحدثين شيعه كه آن را نقل نمو      
  ).395-396: 1381موسوي بجنوردي، (» اندنقل آن پرداخته
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، بايد گفت كه امروز ديگر بـراي امـر قـضاوت نيـازي بـه داشـتن                  ز سوي دگر بر فرض پذيرش اين حديث        ا -2
نين مـصوب، بـه بررسـي ادلـه و مـدارك طـرفين دعـوي                واليت نيست زيرا قضات موظفند كه در محدوده قوا        

 عالوه بر اينها بايد گفت بر فرض اينكه اين          -3. پرداخته و سپس بر اساس قوانين مصوب فصل خصومت نمايند         
 واليت زن را نفي نموده باشد در ظهور آن بر نهي از قضاي زن براي زنان و نه مردان جاي ترديد وجـود                        ،حديث
عدم فالح، منافـاتي بـا جـواز        «اند اين است كه     يف كه مرحوم خوانساري به آن اشاره نموده       اي ظر  نكته -4. دارد
يعني اينكه گفته شود جماعتي كه زنـي        ) 38: 1386محمدي گيالني، ( »  والتعبير به اليفلح ال ينافي الجواز       :ندارد

  .جواز ندارداي با عدم اين رستگار نشدن هيچ مالزمه  شود،بر آنها حكومت كند رستگار نمي
 روايتي را كه شيخ مفيد از ابن عباس در كتاب االختصاص نقل كـرده و در آن از اسـالم آوردن عبـداهللا                        -3

عبـداهللا بـن   (قـال  «  : نموده، بحث شده اسـت  )ص(االتي كه وي از پيامبر اكرم ؤبن سالم از سران يهوديان و س    
من آدم و لـو أن آدم         بل خلقت حواء  ) :  ص(ن آدم، قال  ن حوا أو خلقت حواء م     فأخبر ني عن آدم ، خلق م        )سالم  

بـل مـن   ) :  ص(قال « )من كلّه أو من بعضه : قال» «.خلق من حواء لكان الطاق بيد النساء و لم يكن بيد الرّجال  
آيـا  : يعنـي « ).284: 1407نـوري، (»بعضه و أو خلقت حواء  من كلّه لجاز القضاء  في النساء كما يجوز في الرّجال                

حوا از آدم  خلق شده و اگر آدم از حوا خلـق شـده بـود         :  فرمود)  ص(آدم از حوا خلق شده يا حوا از آدم ؟ پيامبر            
ال كه آيا حوا از كل آدم خلـق شـده يـا از           ؤهر آينه طالق در دست زنان بود نه در دست مردان و در برابر اين س               

مردان  توانستند مانند ق شده بود هر آينه زنان نيز مي       از بعض آدم خلق شده  اگر از كل آدم خل          : بعض آدم، فرمود  
  ).331: 1379مهرپور، ( قضاوت كنند 

روايت معتبـر نيـست       سند -1  :شودتوان بيان نمود در دو مورد خالصه مي       نكاتي كه در مورد اين روايت مي      
 مفـاد و    -2)  403 :1381موسـوي بجنـوردي،     (باشـد   عباس تا شيخ مفيد معلـوم نمـي       زيرا راويان حديث از ابن    

- زيرا برخي از قـسمت     است  )ص(خوبي نشانگر ترديد جدي در صحت صدور آن از پيامبر           همحتواي اين حديث ب   
بنابراين چنين روايتي كه با معـارف       .  روايات صحيح رسيده مطابقت ندارد     هاي آن با معارف اسالمي كه از طريق       
  .دليل منع قضاوت زنان مورد استناد قرار دادتوان به عنوان صحيح اسالمي سازگاري ندارند را نمي

  يروي تدبير و منع مشورت با زنان روايات دال بر نقصان ن )3
در اينجا ابتدا به چند نمونه از اين روايات اشاره نموده و سپس به چگونگي اسـتدالل بـه ايـن روايـات و                        

  :پردازيممي بررسي و نقد آنها
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، نواقص الحظـوظ     ،إن النساء نواقص االيمان   ! الناس  معاشر  «: بعد از جنگ جمل   ) ع(طبه حضرت علي    خ
و اما نقـصان عقـولهن        :هن  ضو الصيام في أيام حي       ةنهن فقعودهن عن الصال   ، فأما نقصان ايما   نواقص العقول 

 :وظهن فمواريثهن علي األنصاف مـن مواريـث الرجـال         ظقصان ح  اما ن   فشهاده امرأتين كشهاده الرجل الواحد،    
در ايمان و عقل ضعيفند و از اموال سـهم كمتـري              )به طورظاهري در مقايسه با مردان     (زنان    واقعاً! دماي مر « 

 آنان اسـت و از لحـاظ        ة اما ضعف ايمان بانوان به علت بركنار بودن از نماز و روزه در ايام عادت ماهيان                ؛دارند
 منظور ارث   ،ت سهم كم آنان از اموال     برابر شهادت يك مرد است و عل        به خاطر اينكه شهادت دو زن،       ،ليعق

  ).20-21: 1381جمالي، ( » باشدكه نصف مردان استشان مي
از مشورت با زنان بپرهيزيد، زيرا رأي و           :هنن رأيهنَّ الي أفن و عزمهن إلي و        مشاوره النساء فا    و و اياك 
  ).49: همان(اراده است شان سست و بيمايه و تصميمنظرشان بي

» هنَّ علـي حـال   النساء  علي حـال و ال تـأمنو  ا يا معاشر الناس ال تطيعو  «  :يحضره الفقيه   مرسله من ال    
  ).405: 1381موسوي بجنوردي، (

من أطاع امراته اكبه اهللا علي وجهه في النّار قيل و         )ص(اهللا  قال رسول    ):ع(عن اسكوني عن أبي عبداهللا      
      امات و العرصات و الـصيدات و النايحـات و الثيـاب الرّقـاق              قال تطلب اليه الذهاب الي الحم       ؟عةماتكلك الطا 

  ).407: همان(» مة نداةطاعه المرأ«:  )ص(قال رسول اهللا ). 406: همان(
استناد تنها به     ) و در منابع ديديم      البته تا جايي كه ما بررسي نموديم      (توان گفت كه تقريباً هيچ فقيهي       مي

ت زنان نداده است بلكه پس از آنكه با استفاده از داليل ديگـر از جملـه                 از قضاو روايات فوق حكم به عدم جو     
. نماينـد از روايات مذكور نيز استفاده مي        ،يد و تأكيد بر نظر خود     ي شرط مرد بودن حكم دادند براي تأ       اجماع به 

روايات مـردان    از آنجايي كه بر اساس اين        -1:  استفاده از اين روايات به اشكال مختلفي بوده از جمله اينكه          
لزام توان حكمي را كه توسط قاضي زن صادر شده و جنبه ا           اند، بنابراين چگونه مي   از متابعت از زنان منع شده     
  در ايـن روايـات،  -2.  ن كه ممكن است هر دو يا يكي از آنها مرد باشد اجرا نمود  يآور دارد را در مورد متداعي     

ند و حتي مضمون يكي از آنها اين است كه در صورت مشورت             امردان را از مشورت كردن با زنان نهي نموده        
حال آنكه قضاوت از جمله مشاغلي . رسيم  با زنان اگر مخالف نظر و رأي آنان عمل نمائيم به نتيجه خوبي مي             

زند و از طرفي وقتي كه زنان نتوانند طرف مشورت قرار گيرنـد؛ بـه               است كه در آن مشورت حرف اول را مي        
 بعضي ديگر از ايـن روايـات بهـره جـسته و             -3). 407: همان( » توانند قاضي و حاكم شوند    طريق اولي نمي  
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 بنـابراين  اسـت  هاي احساسي و عاطفي در آنها بـسيار شـديد   العقل بوده و جنبهنتيجه گرفتند كه زنان ناقص 
 كـه در آنهـا      هـايي زنـد از انـسان     تدبر و تحمل حرف اول را مـي         توان در منصبي كه در آن تعقل،      چگونه مي 

       حـال بـه بررسـي ايـن گونـه روايـات            .  اسـتفاده نمـود      تدبر وتحمل غلبه دارد،     عواطف و احساسات بر تعقل،    
 با استدالالت مختلفي    ،پوشي و اغماض نماييم   اگر از ضعف سندي اين روايات مثل هميشه چشم        . پردازيممي
رسد اين اسـت    اي كه به ذهن مي    اولين نكته . اسخ داد  پ ؛هايي كه از اين روايات شده است      توان به استفاده  مي

 و نبايد اين احكام را كه حاكم و ناظر بر خانواده است             هستندكه بيشتر اين روايات ناظر بر روابط زن و شوهر           
دانيم كه امر به معروف و نهي از منكر بر همه مسلمانان اعم از زن               به عالوه همه ما مي       به جامعه تعميم داد،   

بنابراين اگر بپذيريم كه مردان نبايـد از زنـان متابعـت            . باشند واجب بوده و همه مكلف به انجام آن مي         و مرد 
 بنـابراين   .توان پذيرفت كه در امر به معروف و نهي از منكر چنين ضابطه اي حـاكم نباشـد                 نمايند چگونه مي  

 از ترك اطاعت زنان و پيروي نكردن        )ع(مراد امام   « :اند  اهللا موسوي بجنوردي عنوان كرده    طور كه آيت  همان
در مورد رواياتي كه ناظر بر نهي مشاوره مـردان          ) 408: همان (استشان در غير احكام و تكاليف شرعي        از اي 

آيد كه اوالً مشورت كردن بـا زنـان كراهـت دارد نـه               بايد گفت كه از اين روايات چنين بر مي         هستندبا زنان   
قرار گرفته مشورت مردان با زنان است و داللتي بر نهي و            ) ع(ي معصومين   نه مشورتي كه مورد    ثانياً ؛حرمت

يعني آنچه كه مقصود و منظور ائمه بوده اين اسـت كـه             ). 409: همان( مشاورت زنان در بين خودشان ندارد       
 استفاده سومي كه از روايات فـوق شـده        . مشورت زنان با يكديگر منعي ندارد      مردان با  زنان مشورت نكنند و      

تـدبير مغلـوب     اين است كه زن پيوسته دستخوش احساسات اسـت و در حـوادث بـه جـاي اعمـال عقـل و                     
تـوان  در اينجـا مـي  . دار قـضاوت شـود  تواند عهدهبيند بنابراين زن نميشود و خود را ناتوان مياحساسات مي 

نقصان عقل     ،پس آن نيز   هاي قدماي اصحاب و حتي تا زمان مرحوم عالمه و         يك از كتاب  در هيچ «گفت كه   
از سوي ديگر اين كه زنـان در مقايـسه بـا            .  يا مؤيد عدم جواز ذكر نشده است       يا ضعف ايمان به عنوان دليل     

هايي تلقي گردند كه از رشد انساني كـافي برخـوردار نيـستند و از ايـن رو شايـستگي                     به عنوان انسان   نمردا
محمدي گيالنـي،  ( » جود در فقه و شريعت همخواني ندارد      ها و اصول مو   تصدي قضا را ندارند با ديگر مالك      

1386 :30.(  
در اين قسمت الزم به ذكر است كه آيت اهللا خويي تمام داليلي را كه داللت بر منع جواز قضاوت زنـان                      

غـروي  (  كند كه مذاق شارع داللـت بـر ايـن منـع مـي نمايـد      نمايد رد نموده ولي با وجود اين اعالم مي      مي
شود و اطالق ادله داللـت  در پاسخ به اين دليل نيز بايد گفت وقتي تمام ادله منع رد مي           ). 224: تا بي ،   تبريزي
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توان اين اطالق را بدون هيچ دليلـي مقيـد نمـوده و مـذاق شـارع را            كند چگونه مي  بر قضاوت همه افراد مي    
  .استنباط نمود
  بررسي آننع قضاوت زنان و نقد و  اجماع و شهرت ناظر به م-بند دوم

در اينجـا  . اسـت اجمـاع     انـد ،  ترين دليلي كه فقها براي ممنوعيت قضاوت زنان به آن تمسك جسته           مهم
 اين است كه آيا اصالً چنين اجماعي وجود دارد يا نه؟ در پاسـخ بايـد                 كند،الي كه به ذهن خطور مي     ؤاولين س 

ويژه آن كه بعضي از فقهاي مـا در     ه نيست ب  گفت كه اوالً احراز اجماع تمام فقها در اعصار مختلف كار آساني           
 .و نظرات ايشان بسيار مـشكل و تقريبـاً نـاممكن اسـت               اعصار گذشته در حالت تقيه بوده و پي بردن به آراء          

ثانيـاً درسـت اسـت كـه     . بنابراين احراز چنين اجماعي در مورد ممنوعيت قضاوت زنان بـسيار مـشكل اسـت         
ال اساسي اين ؤاند ولي سم ممنوعيت قضاوت زنان به اجماع تمسك جستهبسياري از فقهاي متأخر براي اعال     

 مـسائل    است وجود دارد يـا نـه؟        )ع(است كه شرايط حجيت اجماع كه عبارت از كاشفيت آن از قول معصوم              
 آيـا تمـام فقهـاي    -1: پـردازيم  به همين دليل به بررسي آنها مـي     .كنداالت فوق را روشن مي    ؤپاسخ س    ،ذيل

شرايط قاضي را ذكر نموده يا خير و در صـورت بـر     ) )ع(به ويژه قرون نزديك به زمان معصوم (ذشته  قرون گ 
 اجماع مورد بحث از چه زمـاني        -2؟    اند يا نه  آن شرايط آورده    هم جزء    شمردن شرايط قاضي، آيا مرد بودن را      

  جماعي معتبر است يا نه؟ آيا چنين ا-3به عنوان يك دليل مورد استناد فقهاي ما قرار گرفته است؟ 
انـد  ال نخست بايد گفت كه برخي از فقهاي ما اصالً معترض شرايط قاضي نشده         ؤدر مورد قسمت اول س    

: همـان ... ( سيد مرتضي در انتصار و ناصريات ، قطب راوندي در فقه القـرآن و   در مقنعه،  شيخ مفيد  :از جمله 
ابـن حمـزه در     ، كه فقهايي چون ابن زهـره در غنيـه     فتال نخست نيز بايد گ    ؤو در مورد قسمت دوم س     )  25

اند ولي در مورد شـرط مـورد          شرايط قاضي را نام برده    ) 337: 1379مهرپور،  ... ( در سرائر و    وسيله، ابن ادريس  
  .اندچيزي نگفته)مرد بودن(بحث

تا پيش از عالمه    اند،  گونه كه بسياري از محققين عنوان نموده      ال دوم بايد گفت كه همان     ؤدر پاسخ به س   
ويـژه  بـه . ي كسي ادعاي اجماع ننموده است و اين نكته ظريف و دقيقي است كه بايد به آن توجـه نمـود                     حلّ

در « و    نمـود  به اجماع استناد مـي      )در صورت وجود اجماع   ( اينكه شيخ طوسي كه معموالً در مسائل اختالفي       
ولي )  26: 1386محمدي گيالني،   ( »  ... داده است  كتاب قضاي خالف هفده بار اجماع را به عنوان دليل قرار          

  بنـابراين ترديـدي بـاقي      .   و به ادله ديگر استناد جـسته اسـت         در مورد شرط مذكور سخني از اجماع نياورده         
ماند كه ممنوعت قضاوت زنان تا زمان شيخ طوسي اجماعي نبوده اسـت و عـدم تمـسك بـه اجمـاع در                       نمي



 
 
 
 
  
 

  37 ميهدر فقه اما  زنانقضاوتنگرشي نو به ادله ناظر به 
  

   
 

ال آخر بايد گفـت  ؤو در مورد س. دهد اجماع معتبر را مورد ترديد جدي قرار ميمتون اوليه فقهي ما وجود يك  
بلكـه اجمـاع     ،اجمـاع تعبـدي نيـست   ... «يست، زيرا كه بر فرض پذيرش وجود اجماع، چنين اجماعي معتبر ن 

مدركي است و اجماع مدركي معتبر نيست بلكه الزم است مدرك اجماع مورد توجه قرار گيـرد و چنـان كـه                      
خديجه است و داللت آن بر اعتبار نداشتن قضاي زن، بسيار سـست             ترين مدرك آن روايت ابن    ته شد مهم  گف

اجماعي كه مبتني بر يكسري داليلي باشد كه آن داليـل خـود              ،؛ به عبارت ديگر   )6: 1386مرعشي،( » است
موسـوي  ( فقهي ندارد دركي بوده و هيچ ارزش      آن اجماع م    مخدوش بوده و در صحت آنها ترديد داشته باشد،        

گونه نيست كه   له اين ئ يعني ممنوعيت قضاوت براي زن، مس      در موضوع مورد بحث   «). 286: 1381بجنوردي،  
ين اجماعي كـه در ايـن       بنابرا. هاي اوليه فقهي ذكر نشده است     گرفته شده باشد و لذا در كتاب      ) ع(از معصوم   

تواند مفيد فايده باشـد و       اعتماد كرده باشند نمي    ، هر چند افرادي چون صاحب جواهر هم بر آن         باب نقل شده  
  ).341: 1408منتظري، ( » مورد استناد قرار گيرد

اند كه   فقهاي شيعه و سني به استناد آيات و روايات نظرات مختلفي در خصوص قضاوت زنان ارائه نموده                
  : كنيمبرخي از آنان را نقل مي

شـيخ  (يز نيست زن در حكمي از احكام قـضاوت كنـد  جا: گويدشيخ طوسي در كتاب مبسوط و خالف مي 
توانـد  داند چرا كه به هيج رو زن نمـي        و در واقع يكي از شرايط قضاوت را مرد بودن مي           )213: 1417طوسي،

  .قاضي شود
قاضي بايد بالغ، آزاد و مرد باشد ؛ زيرا زن          : آورددر كتاب المهذب مي   ) ق.  هـ 400-481(قاضي ابن براج    

  ).599: 1406ابن براج،(تواند قضاوت كندميدر هيچ حالت ن
 پـاكي والدت و      ايمان، عدالت،    در قاضي بلوغ، كمال عقلي،    :  گويددر شرايع االسالم مي   ) 602-672(محقق  

  ).67: 1403محقق حلي،( شودو زن منعقد نمي... علم و مرد بودن شرط است و قضاوت براي كودك و 
در صفات قاضي، بلوغ و عقل و مرد بودن و ايمان و عـدالت                :ويدگدر قواعد مي  ) 647-726(عالمه حلي   

  ).421: 1419ي،عالمه حلّ(ست يو زن ممكن ن... شرط است پس قضاوت كودك   و پاكي والدت و علم،
شرط مرد بودن در آن مواردي كه قـضاوت زن مـستلزم            : آوردمي» شرح ارشاد «محقق اردبيلي در كتاب     
گونه مـسائل مـا دليلـي روشـن         اما در غير اين    ن جايز نيست وجهي روشن دارد،     انجام كاري باشد كه براي ز     

اي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه ايـن ديـدگاه مـشهور                براي چنين شرطي سراغ نداريم، تنها نكته      
  .)3: 1386محمدي گيالني،(فقها است
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و مـرد بـودن شـرط اسـت         ...  عقل بنا بر اجماع، در قاضي مطلقاً     : گويدمي» غنائم«محقق قمي در كتاب     
اند شـايد در شـرط مـرد بـودن و حافظـه             برخي نيز حافظه خوب داشتن و توانايي سخن گفتن را شرط كرده           

هاي ذكر شده براي چنين شرطي، يعني ايـن         داشتن و توانايي سخنوري به طور مطلق اشكال شود چه، علت          
ي نزاع و گواهان است و زن غالباً توان اين كـار  هاكه قضاوت نيازمند ظاهر شدن در مجامع  و شناخت طرف       

گير نيستند و بر اين پايه، هيچ وجهي براي منع مطلق زن از قضاوت وجود هاي فراگير و همهعلت... را ندارد،   
  ).3:همان(باره اجماعي منعقد شده استكه بگوييم در اينندارد مگر آن

كه از مـسالك، نهـج      مله شرط مرد بودن است و چونان      از اين ج    : آورد  چنين مي » مستند«نراقي در كتاب    
  ).41: 1385موسوي سنگالخي،(آيد اين شرط اجماعي است ميمدارك و ديگر منابع بر  ،الحق

كتـاب مفـاتيح الـشرايع از فـيض           :هاي معروف فقهي شيعه از قبيل     توان در كتاب  تعبيرات مشابهي را مي   
  كشف اللثام از فاضل هنـدي،       ه و مسالك االفهام از شهيد ثاني،      ، شرح لمع  لمعه از شهيد اول    دروس و   كاشاني،

  .مالحظه نمود... جواهر الكالم از محمد حسن نجفي معروف به صاحب جواهر و  ،جامع المدارك از خوانساري
توانند در منصب قـضا     باشند كه فقط مردان مي    خر نيز با تعبيرات مشابهي قائل به اين نظر مي         أفقهاي مت 

امـام  (و تحريـر الوسـيله      ) 13: 1422خـويي، ( المنهـاج    ةتكملـ  توان به مبـاني   ند، به عنوان نمونه مي    قرار گير 
 در  كـه  اشـاره كـرد   عالمه طباطبـايي     تفسيرالميزانو  ) 360: 1408منتظري،(واليت فقيه ) 366 :تابي خميني،

  .»اند ه ممنوعيت قضاوت زنان برآمدهمقام توجي
 مرد بودن قاضي را از جملـه شـرايط          ، فقهاي شافعي و حنبلي و مالكي      ،تاز ميان مكاتب معتبر فقهي اهل سن      
ولي ابوحنيفه و فقهاي حنفي قضاوت زن را در اموال يعنـي دعـاوي              . دانندالزم بر شمرده و قضاي زن را جايز نمي        

  داننـد نمـي  شـود، جـايز دانـسته و در حـدود و جزائيـات جـايز              مدني كه شـهادت زن در آن مـورد پذيرفتـه مـي            
  ).322 :1379مهرپور،(

تواند مفتي باشد و از همين رو       زيرا زن مي  . از ابن جرير طبري نقل شده كه مرد بودن شرط قاضي نيست           
  ).1: 1386محمدي گيالني،(نيز جايز است كه قاضي باشد

 كه به اوصاف قضات اختـصاص دارد نيـز شـرط            1794و1792،1793 االحكام و در مواد      ةالمجلدر شرح   
 راجع به شرايط قضاوت از طحطاوي نقل شده كـه مـرد بـودن و                1794كر نشده و در شرح ماده       مرد بودن ذ  

  ).525: 1411حيدر،(اجتهاد در قاضي شرط نيست 
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با توجه به نظرات ارائه شده در خصوص قضاوت زنان برخي از شهرت به عنوان يكي از داليل اسـتنادي                    
 است كه از ديدگاه مشهور اصوليين و فقها شهرت و به            اين در حالي   كنندجهت منع قضاوت زنان استفاده مي     

؛ 107:تـا انـصاري، بـي  ( ويژه شهرت فتوايي حجـت نيـست و هـيچ دليلـي بـر اعتبـار آن قـائم نـشده اسـت          
بنابراين استناد به شهرت جهت اثبات منع جواز قـضاوت          ). 146 :1382؛ محمدي خراساني،  295: 1385مظفر،

  .استزنان خالي از وجه 
اردبيلي در اين مورد ترديـد        الدين عراقي، مرحوم مقدس     آقا ضياء   كني،بين فقهاي معروف مالعلي   البته از   

ولي در عين حال اظهار داشته اگـر        ... ال برده است  ؤاردبيلي نفي مطلق قضاوت زن را زير س       اند و مقدس  كرده
  ).322 :1379مهرپور،( او هم تسليم اجماع است ؛اجماع بر اين امر باشد

اهللا سـيد  اهللا محمـد محمـدي گيالنـي و آيـت    ، آيتاهللا محمد حسين مرعشي  آيت  ن فقهاي معاصر،  از ميا 
 نيـز  انـد اما در ميان فقهاي معاصر كه صاحب رسـاله    ، هستند محمد موسوي بجنوردي با قضاوت زنان موافق      

  .جناتي و غروي از موافقين قضاوت زنان هستند  حضرات آيات صانعي،
لي نيز در كتاب فقه القضاء، داليل مختلف مربوط به عدم جواز قضاوت زن را مـورد     اهللا موسوي اردبي  تآي

ترديد و اشكال قرار داده ولي نتوانسته به جواز قضاوت زن نظر دهد و مقتضاي اصل عدم را تنها دليل معتبـر                
  ).83 :1408الموسوي االردبيلي،(براي ممنوعيت قضاوت آنان دانسته است

  
  مبحث دوم

  ه عملي ناظر به جواز قضاوت زنانيادله و رو
پس از بررسي داليل ناظر بر منع جواز قضاوت زنان و پاسخگويي به آنان و اثبات ايـن امـر كـه داليـل                        
ادعايي هيچ يك داللتي بر منع زنان از قضاوت ندارند در اين مبحث به بررسي داليل ناظر بر جواز قـضاوت                     

  :پردازيمن ميزنان در فقه اماميه و رويه عملي حقوق ايرا
   ادله ناظر به جواز قضاوت زنان-لبند او
  اطالق ادله ناظر بر قضاوت- الف

    :فرمايـد  سوره مائده است كه مـي      49ترين داليلي كه در اثبات جواز قضاوت زنان ارائه شده است آيه             يكي از مهم  
 .»... چه خداوند نازل كرده حكم كنيها طبق آنو بايد در ميان آن« ؛ يعني ... و ان احكم بينهم بما انزل اهللا 
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شود اين است كه اين آيات اطالق داشته و هيچ شرطي بـراي  اي كه از اين آيه و آيات مشابه مي       استفاده
 بنابراين صرف وجود شرايط الزم براي انجام تكاليف الهي كافي بوده و اگر بنـا بـر ايـن    .اندقاضي قائل نشده  

از سوي ديگر وقتي حكمي     . شدن به آن تصريح مي    آيات قر آ قضاوت كنند در     توانندبود كه تنها مردان مي    مي
به صورت عام يا مطلق آمده باشد و دليلي بر اختصاص آن به افراد خاص نداشته باشـيم، حكـم بـراي همـه                        

قضاوت نيـز يـك حكـم شـرعي         . هستند...) عقل، عدالت و  : مانند( افرادي است كه واجد شرايط عامه تكليف      
محمـدي گيالنـي،   (توانند قاضي شونددليلي بر اختصاص آن به مردان نداريم؛ بنابراين زنان نيز مي         است و ما    

1386 :5.(  
توان از اطالقات و عمومات آيات و روايات استفاده كرد كه           ممكن است ايراد گرفته شود كه در جايي مي        

يل متعددي بر منع قضاوت زنـان        اين در حالي است كه دال      ؛ها در دست نباشد   دليلي بر تخصيص يا تقييد آن     
كنند داللتـي بـر منـع       گونه كه ادعا مي   در پاسخ اين گروه بايد گفت داليل استنادي آنان آن         . ارائه شده است  

ها پاسخ داده شد؛ بنابراين در جايي كه هيچ دليل قابل زنان از قضاوت نداشته و در مبحث قبلي به يكايك آن
  .اري نداريم بايد به اطالق ادله پايبند بوده و از آن تبعيت نمودقبولي جهت منع افراد از انجام ك

  الجواز ة اصال-ب
جايي كه هيچ گونه دليـل قابـل قبـولي از سـوي قـائالن بـه منـع                   طور كه قبال نيز گفته شد از آن       همان

كـه  بـانواني   :  الجواز كه در همه امور جاري اسـت، بايـد گفـت            ةاصالقضاوت زنان ارائه نشده است به حكم        
 ةاصـال در واقع بر اسـاس      ). 47: 1384صالحي نجف آبادي،  (توانند متصدي آن گردند   شرايط قضا را دارند مي    

انـصاري، بـي    (»آن چه دليلي بر حرمت آن نرسيده، حكمش عدم وجوب احتياط و جواز ارتكاب است              « الجواز
ه تا زماني كه نهيي نرسيده      ي معتقدند ك  فقهاي شيعه از جمله شيخ صدوق، سيد مرتضي و عالمه حلّ          ). 373:تا

). 532-533: 1381صـابري،   (داننـد باشد اصل در اشياء اباحه و جواز است و اين حكم را مقتـضي عقـل مـي                 
گونه دليل قابل قبولي در جهت منع آنـان از قـضاوت   له  قضاوت زنان هيچئنابراين با توجه به اين كه در مس    ب

تـوان  ل جواز، حكم به جواز قضاوت زنان نموده و بدون دليل نمي           لذا با توجه به مقتضاي اص     ارائه نگرديده است    
  .گرفتاين اصل را ناديده 
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  ه جواز قضاوت زنان در حقوق ايران رويه عملي ناظر ب-بند دوم
  1357 قضاوت زنان قبل از انقالب اسالمي -الف  

 ايـن در      شـغل قـضا نداشـته،      زنان ايراني تا قبل از انقالب اسالمي ممنوعيتي براي احراز            از نظر قانوني،  
با وجود عدم منع قانوني، . اند نه حق انتخاب كردن و نه حق انتخاب شدن داشته      1343حالي است كه تا سال      

منيـژه  (پنج زن   « براي اولين بار     47شدند تا اينكه در سال       به خدمت قضايي پذيرفته نمي     1347زنان تا سال    
پس از طي يـك سـال كـارآموزي         ) دخت همايون همايون   ، چوبك آذرنوش ملك، ميمنت    مهد،فرزد، آدينه بني  

از اين زمان به بعد به تدريج بر تعداد زناني كـه  ) 38: 1381عبادي،(».براي اولين بار بر مسند قضاوت نشستند    
 تعداد زنان قاضي بالغ بر يكصد       57اي كه در اوايل سال       به گونه  افزوده شد توانستند به شغل قضا دست يابند       

  ).38: همان(دنفر ش
  1357 زنان بعد از انقالب اسالمي  قضاوت-ب

                     منع كامل قضاوت زنان) 1

پس از پيروزي انقالب اسالمي، عالوه بر اينكه استخدام قضات زن متوقف شد در جهت تبديل وضـعيت           
اي تحـت   نامـه يب تـصو  17/7/1358شوراي انقالب در تـاريخ      . قضات زن موجود نيز اقداماتي صورت گرفت      

          :تـصويب نمـود و در آن مقـرر شـد    » ارينامه درباره تبديل رتبه قـضايي بـانوان بـه رتبـه اد      تصويب« عنوان
هـا و   وزارتخانـه  -هـا سـاير بانـك     بانك مركـزي و    -هاي وابسته به دولت   شركت ملي نفت و ساير شركت     «  
ت ئـ ت دادگستري اشتغال دارند و رتبه آنها از طـرف هي          بانواني را كه با رتبه قضايي در وزار         سسات دولتي، ؤم
منتقـل نماينـد و   در صورت تقاضاي آنان به آن سازمان يـا وزارتخانـه     ،سويه آن وزارتخانه تثبيت شده است  ت

وجـه از   در اين تبـديل رتبـه نبايـد بـه هـيچ     .قررات به رتبه اداري تبديل كنند     را با رعايت م   رتبه قضايي آنان    
اليـه   مزاياي رتبه قضايي منتقلين كاسته گردد و در صورت تقاضاي متقاضي سازمان منتقل             مجموعه حقوق و  

  ).315-316: 1379مهرپور،(» .موظف است در تهران شغلي به وي ارجاع نمايد
بـر  . سسات دولتي منتقل شدند   ؤها و م  نامه تعداد زيادي از زنان قاضي به شركت       با استفاده از اين تصويب    

در » .شـود ، طبق موازين فقهي به وسـيله قـانون معـين مـي            صفات و شرايط قاضي   «. ا.  ق 163صل  اساس ا 
.   شرايط انتخاب قضات از تصويب مجلس شوراي اسالمي گذشـت           1361اجراي اين اصل در ارديبهشت ماه       

قـضات از   «: ده اسـت  شبودن از جمله شرايط براي قضاوت ذكر شده و به اين صورت بيان               در اين قانون مرد   
  .»شوند مردان واجد شرايط زير انتخاب ميميان
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 با تصويب اين قانون از نظر مشهور فقها كه البته ادعاي اجماع نيز بر آن 61در واقع قانونگذار ما در سال     
 قانون مذكور مقرر نموده بود كه اين شرايط شامل حال قضات شـاغل              1تبصره  .  پيروي نموده است   ،شودمي

هـر چنـد كـه در       «. د اين تبصره زنان قاضي، سمت قضايي خود را از دست دادند           در واقع با وجو   . شودنيز مي 
الذكر زنان قاضي همگي قبالً به سمت دادياري، تغيير سمت داده بودند كـه از جهـت              زمان اجراي قانون فوق   

ان اداري  آنان را با رتبه اداري در رديـف سـاير كاركنـ           ... اما قوه قضائيه       اشكال بود،  شرعي نيز شغل آنان بال    
  ).41: 1381عبادي،(دادگستري به كار گمارد

  تحول تدريجي قوانين)2
گيـري قـوانين تغييـر كـرد و در     هاي فراواني كه صورت گرفت شاهد ايـن هـستيم كـه جهـت          پس از تالش  

تواننـد در    قانوني تصويب گرديد كه به موجب آن بانوان دارنده پايه قـضايي مـي              1363نخستين گام در سال     
  .اي مدني خاص و اداره سرپرستي صغار به عنوان مشاور خدمت نمايندهدادگاه

توانـد از بـين      نيز  مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر نمود كه دادگاه مدني خـاص مـي               1371در سال   
  .بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد

يز توانند اين مشاغل را ن    كه بانوان مي     گرديد،  يكسري مشاغل ديگر به مشاغل فوق اضافه       1374در سال   
قاضـي تحقيـق و دفـاتر       هاي مدني خـاص،    دادگاه  مشاور ديوان عدالت اداري،   : مشاغلي از قبيل  . احراز نمايند 

  ...  . سرپرستي صغار وةمطالعه حقوقي و تدوين قوانين دادگستري و  ادار
گونه كه بعضي مدعي هستندكه بـرخالف قـوانين         ندر حال حاضر با اينكه نص قانوني وجود ندارد و هما          

اند كه به اتفاق رئيس شـعبه تجديـد نظـر           نظر انتخاب شده    زنان به عنوان مستشار دادگاه تجديد      ؛ايران است 
توانـد نـشانگر تغييـر اساسـي ديـدگاه مـسئولين            نمايندكه اين تغيير و تحوالت مي     مبادرت به صدور رأي مي    

  . زنان باشدقضايي كشور نسبت به قضاوت
 قوه قضائيه يك گام ديگر جهت ورود زنان به مـشاغل قـضايي برداشـت    ،با تشكيل شوراي حل اختالف  

  .ندكني ميأچرا كه زنان نيز مانند مردان در اين شورا فعاليت و در موارد مقتضي اقدام به صدور ر
ه كه توسط قوه قـضائيه تهيـه     اليحه حمايت خانواد   2است؛ در ماده    گونه برداشته شده  آخرين گام نيز اين   

 ولي دولت پس از اعمـال اصـالحاتي     استكيد شده أشده بر ضرورت استفاده از قضات زن در دادگاه خانواده ت          
 صرف پذيرش ايـن  ، با وجود اين تغيير.  تغيير داده است»حتي المقدور« را به   »بايد« اين   3/4/1386در تاريخ 
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باشـد كـه كليـات      والن قضايي كشور در خصوص قضاوت زنان مي       امر در اليحه حكايت از تغيير ديدگاه مسئ       
  .اسالمي به تصويب نمايندگان نيز رسيده استاين اليحه در مجلس شوراي 

  گيرينتيجه
ـ   ياي است كه باب خاصي از كتب فقهـ             اهميت قضاوت در حقوق اسالم به گونه       ه خـود اختـصاص      را ب

آنهـا مـرد بـودن      ة  اند كه از جمل   احراز سمت قضاوت متذكر شده    صفات خاصي را براي      ط و يفقها شرا . داده است 
البته از آيات و روايات مختلفي از جملـه آيـات           . است اجماع    ترين دليل در خصوص اعتبار اين شرط،      است و مهم  

 تواننـد بـه شـغل    تا اثبات نمايند كه زنان نمـي اند سوره بقره استفاده كرده   228 سوره احزاب و     33  سوره نساء،  34
تـك  كه از يك سو موافقان قضاوت زنان با داليل عقلي و منطقي به تك             ند ولي با توجه به اين     شوقضا منصوب   

اند و از سوي ديگر مستندات مخالفان به خودي خود گوياي اين مطلـب كـه زنـان                  مستندات مخالفان پاسخ داده   
در كتـب اصـولي نيـز بحـث شـده اگـر            گونه كه   همان. اندباشد، به اجماع متمسك شده     نمي ؛حق قضاوت ندارند  

از سوي ديگر اجماع ادعـايي، بـه        . توان به عنوان دليل به آن تكيه نمود       و نمي يست  اجماع، مدركي باشد، معتبر ن    
. ي، فقيه ديگري در اين خصوص ادعاي اجماع نكـرده اسـت           واقع محقق نشده است چرا كه تا قبل از عالمه حلّ          

  و گروهـي      هستند ديدگاه وجود دارد؛ گروهي قائل به منع قضاوت زنان        به هر حال در خصوص قضاوت زنان دو         
در حقوق ايران نيز همين دو ديدگاه رواج داشته و به همين دليل در اوايـل                . قائل به عدم منع قضاوت زنان      ديگر

 بـا گذشـت زمـان و    .ندشـد انقالب با قضاوت زنان مخالفت شده و قضات زن به نيروهاي اداري تبديل وضعيت               
هاي اي كه در حال حاضر زنان در بخش        به گونه  ،هاي صورت گرفته در اين خصوص، انعطاف بيشتر شده        عاليتف

 بـر   اسـت، هكردتهيه  را  آن نيز در اليحه حمايت خانواده كه قوه قضائيه          اخيراً. اندكار گرفته شده  مختلف قضايي به  
وياي اين واقعيت است كـه زنـان نيـز هماننـد            كيد شده كه گ   أضرورت استفاده از قضات زن در محاكم خانواده ت        

 رسد كه آيـات اسـتنادي در      با توجه به آن چه در اين نوشتار آمد، به نظر مي           . توانند به قضاوت بپردازند   مردان مي 
باشـد؛ روايـات اسـتنادي نيـز البتـه اگـر            مرد مي  مقام منع زنان از قضاوت نبوده و ناظر بر روابط خانوادگي زن و            

باشـند  نـي مـي   آحات قر هاي ديني ما كه از مـصرّ       بر سنديت آن را ناديده بگيريم با بسياري از آموزه          ايرادات وارد 
لذا با توجه به اين كه داليل محكم و قابل تـوجهي در خـصوص منـع قـضاوت زنـان در دسـت                         .ناسازگار است 

له نـاظر بـر قـضاوت و    ، چرا كه اقتضاي اد      پوشي كرد توان از حق زنان براي كسب منصب قضا چشم         نمي يست،ن
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با توجه به اين كـه در حـال حاضـر          از سوي ديگر  . كند الجواز داللت بر جواز قضاوت زنان مي       ةلجريان اصل اصا  
توانند بر اساس قـوانين تـصويبي        چگونه نمي  ،در تصويب قوانين نقش دارند     همانند مردان به عنوان نماينده       زنان
  !ي صادر نمايند؟أ ر،خود
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